REGULAMIN PRZEJAZDU ROLKARSKIEGO

§ 1. ORGANIZATORZY

1. Organizatorami przejazdu są:
a. Zarząd Juwenaliów UEK 2019, ul. Rakowicka 27, 31‐510 Kraków,
reprezentowany przez Aleksandrę Zanik,
b. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31‐510 Kraków, zwane w dalszej części
regulaminu Organizatorem.
c. W imieniu wyżej wymienionych organizatorów nad prawidłowym
przebiegiem wszystkich działań związanych z organizacją przejazdu
czuwają: Koordynator Aleksandra Kalka oraz określeni Członkowie i
Sympatycy
Niezależnego
Zrzeszenia
Studentów
Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie: Weronika Pietrucha, Małgorzata Maciaszek,
Oliwia Solarz, Sylwia Kurasińska, Maciej Gąsior, Bartosz Ostrowski.
d. Krakowski Klub Sportów Wrotkarskich, ul.Aleksandry 11, 30-837
Kraków, reprezentowany przez Roberta Dracza, zwany w dalszej części
regulaminu Organizatorem.
2. Regulamin może być zmieniany i modyfikowany przez Organizatora w
dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian i modyfikacji, Organizator
jest zobowiązany poinformować o tym uczestników, których zgłoszenie zostało
już przyjęte.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE PRZEJAZDU

1. Przejazd odbywa się 25 kwietnia 2019 r. na Błoniach Krakowskich w Krakowie.

2. Trasa przejazdu zostanie podana na tydzień przed wydarzeniem.

§ 3. REGULAMIN PRZEJAZDU

Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się
uczestników.
1. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na
łyżworolkach lub wrotkach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za
zgodą organizatora).
2. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego
poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł
odbywać się zwartą grupą. Uczestnicy niespełniający powyższego warunku
zostaną poproszeni o zejście z trasy przez przedstawiciela organizatora.
3. Osoby chcące zakończyć udział w przejeździe powinny natychmiast zejść z
trasy.
4. Organizator zdecydowanie zaleca używanie podczas jazdy kompletu
ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych.
Dla uczestników w wieku do lat 16 noszenie kasku jest obowiązkowe.
5. Udział w imprezie dzieci do lat 12 jest możliwy tylko pod nadzorem opiekuna.
6. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej wyróżniającej się
oznaczoną odzieżą oraz zapewnia zabezpieczenie medyczne.
7. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by w razie
potrzeby umożliwić przejazd służbom ratunkowym lub porządkowym.
8. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują
się do zachowania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody
spowodowane przez uczestników imprezy.
9. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych
niebezpiecznych
10. przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
11. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu,
środków odurzających lub psychotropowych.
12. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu napojów
alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
13. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji odurzających.
14. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania
zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
15. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń
organizatora, policji oraz służb porządkowych i ratowniczych.
16. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające
postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń zespołu
zabezpieczającego przejazd mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie
lub przekazane policji.
17. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z
przejazdu danej osoby.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy lub odwołania
przejazdu ze względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki
atmosferyczne.
19. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym
regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje organizator lub przedstawiciel
organizatora.
20. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie
internetowej organizatora oraz we wszystkich materiałach promujących
imprezę. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich
publikację.
21. Udział w imprezie jest bezpłatny.
22. Udział w przejeździe stanowi jednocześnie akceptację niniejszego
regulaminu. Regulamin jest dostępny u organizatora oraz na stronie
internetowej organizatora.
23. W trakcie przejazdu będzie zorganizowany Konkurs na przebranie.
24. Osoby przebrane oraz zwycięzca konkursu otrzymają nagrody na koniec
przejazdu rolkarskiego.

§ 4. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Udział w przejeździe oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie
jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych
oraz promocyjnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne urazy powstałe podczas
wydarzenia.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
w celu realizacji przejazduu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez okres
trwania przejazdu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z
późń. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
5. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach przejazdu jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu.
7
.Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
c) data urodzenia,
d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
e) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).

